
nnĚsrsrÝ ÚŘan HoDoxÍN
odbor investic a držby

pracoviště: Národní tída25,695 35 Hodonín

MUHO 1142412017 OIaU
MUHOCJ 6t57812017
2016-09-29

Sp.Zn.:
Čj.'
Datum :

silnice:
navržená ríprava:
termín:
drivod:

vEŘEJI{Á vYHLÁŠxa
OPATRENI OBECNE POVAHY

Stanovení p echodné ripravy provozu na pozemní komunikaci

Městsk;i ri ad Hodonín, odbor investic a udržby podle $ 124 odst. 6 zákona č. 36112000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákonri' (dále jen zákon o silničním
provozu) v platném znění, jako p íslušn;i orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
p echodné ripravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. t ídy ana místních
komunikacích, na základě podání právnické osoby obce Mutěnice, Masarykova 2001 69611 Mutěnice,
rč zssr+S (dále jen žadatel), vydává podle ust. $ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním
provozu stanovení p echodné ripravy provozu:

sil. II/380rIII|4254 a místní komunikace _ v obci Mutěnice
dle p edložené situace p echodné ripravy provozu
sobota 14.10.2017
z drivodu po ádání akce ,rPutování slováck 'm vinohradem"

spočívajícího v umístění p echodného dopravního znač,ení dle dokumentace Vypracované firmou TRASIG
s.r.o.' č. zakázky 323ll7 ze ďne 08l20l7, Dokumentace p echodného dopravního značení, které bylo p ed
vydáním p echodné ripravy provozu odsouhlaseno p íslušnym orgánem Policie České republiky souhlasem
ze dne 22.8.2017 pod čj.: KRPB-19468IlČJ-2017-060606, vlastníkem silnic IIl380 aIII/4254 - SÚS JmK'
vyjád eni ze dne 23.8.207] a vlastníkem místní komunikace obcí Mutěnice wj.ze dne 24.8.2011 .

Podmínlry pro provedení p echodné pravy provozu:
1. Provedení p echodné pravy provozu' musí byt 

'' 
souladu s vyhláškou č. 29412015 Sb.' kterou

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a iprava a Íízeni provozu na
pozemních komunikacích.

2. Dopravni značky a zaŤízení musí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu' svymi
rozměry, barvami a technick; mi požadavky odpovídat zvláštním technick;im p edpistim, kteq mi
jsou norTna ČsN EN 12899 - 1 ,,Stálé svislé dopravní znaěení", technické podmínky TP 65 ,,,Zášady
pro dopravní znač,ení na pozemních komunikacích" (dále jen TP 65) a technické podmínky TP 133
,,Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích". Veškeré svislé dopravní
znaěky budou základní velikosti podle TP 65 a musí byt provedeny jako retroreflexní. Všechny
součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí b t schváleného
typu.

3. P i realizaci p echodné pravy provozu na sil. II/380' III|4254 a místní komunikace _ v obci
Mutěnice nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
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Žadatel provede označení pracovního místa dopravními značkami podle dopravního značení
zpracovaného firmou TRASIG s.r.o.'' odsouhlasené okresním editelswím policie ČR-dopravním
inspektorátem Hodonín ze dne 22.8.2017 pod čj.: KRPB_19468 ttČl-zot7-060606.
odborné provedení dopravního značení a pr běžnou kontrolu a irdržbu dopravního značení podle
tohoto stanovení zajistí obec Mutěnice, Masarykova 200,696 11 Mutěnice, IČ 285145, odpovědná
osoba František Dubina, tel: 606 13I 042.
Realizace p echodné ripravy je podmíněna existencí rozhodnutí o uzavírce ul. Vina ská v Mutěnicích
v rámci po ádání akce ,rPutování slováclc m vinohradem"
Termín provedení p echodné pravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.
Po ukončenírea|izace p echodné pravy provozu na sil. II/380' |IIl4254 a místní komunikace - v
obci Mutěnice je povinností Žadatele o této skutečnosti inform ovat zástupce Policie ČR' rŘp JMK
Dopravního inspektorátu Hodonín a zástupce Městského ri ad Hodonín, odbor investic a držby.
Z d vodu zajištění bezpečnosti silničního provozu mtlže Městs\ ti ad Hodonín, odbor investic a

držby, z vlastního podněfu nebo z podnětu p íslušného orgánu policie ČR' stanovit další dopravní
značky nebo zatizení, p ípadně stanovenou p echodnou ripravu provozu změnit.

odrivodnění
Na základě podání právnické osoby obce Mutěnice, Masarykova 200, 696 1 1 Mutěnice, IČ z85l45 ze dne
24. 8.2017 o stanovení p echodné ripravy provoz'Ú na sil. II/380rIII|4254 a místní komunikace - Y obci
Mutěnice vydal Městs\ ri ad Hodonín' odbor investic a Ú&žby stanovení p echodné pravy provozu' dle $
77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu po písemném vyjád ení p íslušného orgánu Policie
ze dne 22.8.2017 pod čj.: KRPB-19468llČJ-2017-060606 vlastníkem silnic II/380 aIII14254 - SÚS JmK,
vyjád eni ze dne 23.8.2017 a vlastníkem místní komunikace obcí Mutěnice vyj. ze dne 24.8.20I],jako
opat ení obecné povahy postupem dle části šesté ($ l71 a násl.) správního ádu.
Proti opat ení obecné povahy nelze podat opravny prost edek. Toto opat ení obecné povahy nabyvá
ričinnosti páť,m dnem po dni vyvěšení ve ejné vyhlášky.

otisk edního razítka

Ing.Ludmila Živná
referent odboru investic a drŽby

Toto opat ení obecné povahv musí bÝt vwěšeno po dobu 15_ti dnri. Pát' m dnem po vwěšení
nabÝvá toto opat ení ričinnosti.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Vyvěšeno dne: .r.'. Z..4.(:'oBEeNí iiŘÁn
sge {í MUrĚrulcE

okres Hodonín
I

razítko a podpis oprávněné osoby /á-- razítko a podpis oprávněné osoby

Toto opat ení nabyvá ričinnosti dnem:
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obdrží:

. obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 Il Mutěnice

. Správa a držba silnic JmK, p.o.k., oblast Hodonín, Brněnská3254,695 l5 Hodonín

. Policie Čn - okresní editelswí, Dopravní inspektorát,Velkomoravská 16,695 29 Hodonín

Dotčené osoby:

o V souladu s dikcí s 1]2 odst. l správního ádu doručuje Městs\ ad Hodonín toto rozhodnutí o návrhu

opat ení obecné povahy dotčen; m osobám ve ejnou vyhláškou. Doručení ve ejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením $ 25 správního ádu tak, že se písemnost vyvěsí na ri ední desce

MěÚ Hodonín, o Mutěnice a současně bude zve ejněna zprisobem umož ujícím dálkoqi p ístup.

Toto opat ení obecné povahy nabyvá v souladu s ust. s 7] odst. 5) zákona o provozu na pozemních
komunikacích ričinnosti páť!,m dnem po dni vyvěšení.

Ú adv pro vwěšení a podání zpráw o datu wvěšení a seimutí:
o Městsk]y ad Hodonín, odbor OKSM, Národní t ída 25,695 35 Hodonín
. obecní ri ad Mutěnice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své ri ední desce na dobu

nejméně 15 dn a o zpětné zasláni potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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